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Inledning
I Kristianstads kommun är det alltid nära till
naturen. Närheten till strand och bad, grönområden att ströva i, djupa skogar och ett levande
kulturlandskap ger livskvalitet åt kommunens
invånare. För att bevara och utveckla kommunens natur- och kulturvärden krävs både kunskap och aktivt arbete. Naturvårdsprogrammet
är ett viktigt underlag i detta arbete. Programmet är kommunens långsiktiga handlingsplan
där mål och åtgärder för att bevara och utveckla
befintliga naturvärden läggs fast. Programmet
ger även en samlad redovisning av dokumenterade naturvärden i Kristianstads kommun. I
skrivande stund finns ca 160 områden beskrivna i programmets objektdel (del 3).

Naturvårdsprogrammet består
av 3 delar
•
Natur och naturupplevelser är nära i hela kommunen. Bild: Claes Sandén

•
•

Del 1 – Bakgrund, natur och naturvård i
Kristianstads kommun.
Del 2 - Strategier och åtgärder
Del 3 – Väredefulla naturområden
i Kristianstads kommunl
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Detta dokument, Strategi- och åtgärdsdelen, redovisar kommunens ambitioner för naturvårdsarbetet och innehåller konkreta åtgärder som
ska prioriteras under programperioden. Många
åtgärder är synonyma med de åtgärder som är
kopplade till genomförandet av de lokala miljömålen. Flera åtgärder är också gemensamma
med handlingsprogrammet för Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike ”Viktigt i vattenriket”.
Strategi- och åtgärdsdelen försöker därmed
sammanfatta en stor del av de naturvårdsåtgärder som Kristianstad kommuns olika aktörer
kommer att arbeta med de kommande åren.
Vissa av åtgärderna går att utföra inom ramen
för befintlig verksamhet medan andra förutsätter extern finansiering. En del av åtgärderna
utgörs också av en förlänging/fortsättning av
åtgärder som redan är pågående. I miljömålsdokumentet, som är utgångspunkten för naturvårdsprogrammet, finns mer specificerade uppgifter vad det gäller tidsåtgång och finansiering
för de åtgärder som är gemensamma mellan de

båda dokumenten.
I bakgrundsbeskrivningen finns en beskrivning av naturvårdsprogrammets syfte, naturen
i kommunen, och den lagstiftning som berör
naturvårdsarbetet.
Områdesbeskrivningarna i objektsdelen består
av kartor kombinerade med en text där områdenas förekommande värden och skötselbehov
beskrivs. Objektskatalogen presenteras tillsammans med en karta på Kristianstad kommuns
hemsida, www.kristianstad.se
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Nationella miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är
att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.
Detta ska uppnås bland annat genom de 16
miljömål som Sveriges riksdag har antagit. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön
som ska uppnås - till exempel frisk luft, grundvatten av god kvalitet och levande skogar. De
flesta av landets länsstyrelser och kommuner
i Sverige har dessutom antagit regionala respektive lokala miljömål. Kristianstads kommun
antog sina första lokala miljömål i maj 2007.

Kommunens miljömålsarbete

Kristianstad kommuns lokala miljömål utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål som
antagits av riksdagen. Femton av de nationella
målen är aktuella i vår kommun. För att konkretisera de 15 målen finns det ett antal lokala
delmål. De lokala delmålen beskriver vad vi ska
uppnå eller vilka åtgärder vi behöver genomföra för att nå resultat. Målen är styrande för den
kommunala verksamheten. Målen ska också
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ses som inspirationskälla för alla kommunens
invånare och vara vägledande för näringsliv,
organisationer och invånare.

Målen antogs av kommunfullmäktige i maj
2007. Målen för begränsad klimatpåverkan
reviderades i september 2011 när en ny klimatstrategi för Kristianstads kommun antogs. Under år 2013 har arbete inletts med att revidera
de lokala miljömålen och de tillhörande åtgärderna. Naturvårdsprogrammet utgår från de
lokala miljömålen och de naturvårdsinriktade
mål och åtgärder som anges inom ramen för de
lokala miljömålen är gemensamma med många
av de åtgärder som anges i detta naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet är därmed ett
viktigt verktyg för kommunen i arbetet med att
uppfylla miljökvalitetsmålen.
Strategi- och åtgärdsdelen ska utgöra en grund
för verksamhetsplanering och budgetarbete.
Vissa åtgärder ryms inom berörda nämnders
befintliga budgetramar, medan andra kommer

att kräva ett visst mått av tilläggsanslag eller
extern finansiering.

Strategi- och åtgärdsdelen gäller under perioden 2016-2020. Varje år, i samband med budgetarbete och verksamhetsuppföljning, ska en
uppföljning göras av strategi- och åtgärdsdelen.
I slutet av programperioden (2016-2020) ska
en utvärdering av åtgärdsprogrammets genomförande göras. Strategi- och åtgärdsdelen ska
sedan revideras inför den kommande femårsperioden.

Naturvårdsprogrammets strategi- och åtgärdsdel är huvudsakligen inriktad på de sju miljömål som berör arbetet med naturvårdsfrågor,
samt ytterligare ett område (naturvårdsförvaltning och information) som beskriver kommunens arbete med naturvårdsfrågor i stort.
Nedan följer en presentation av riksdagens
definitioner av de sju miljömål som huvudsakligen kopplas samman med naturvården.

Ett rikt djur och växtliv
Den biologiska mångfalden ska
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer.

Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation.

Människor ska ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
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Hav i balans samt en levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön
ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård ska
ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden
samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård ska bedrivas så att
en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra
störningar.

Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras

för framtiden.

Levande sjöar
och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara
ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Levande skogar

Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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Strategier och åtgärder
Naturvårdsprogrammets strategier och åtgärder syftar till att uppfylla de miljömål som finns
på nationell, regional och lokal nivå och därmed till att utveckla och bevara den biologiska
mångfald som finns i kommunen. Strategierna
och åtgärderna är indelade efter nedanstående
målområden, varav sju av målområdena är
baserade på de nationella miljömålen och ett
målområde omfattar strategier och åtgärder
kopplade till generellt naturvårdsarbete, administration och information. De strategier och
åtgärder som finns i naturvårdsprogrammet är
indelade efter följande målområden:
1. Ett rikt djur- och växtliv

2. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
3. Levande sjöar och vattendrag
4. Myllrande våtmarker
5. Levande skogar

6. Ett rikt odlingslandskap
7. God bebyggd miljö

8. Naturvårdsförvaltning och information

Naturvård och åtgärder är viktiga - inte minst för att gynna hotade arter.
Bild: Christer Neideman, Sländan
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Kapitlen om de olika målområdena inleds med
en kort bakgrundsbeskrivning där såväl nuläge
som generella åtgärder sammanfattas. De konkreta åtgärder som är aktuella inom respektive
målområde presenteras därefter i tabellform.

Omfattning
I första hand är det den kommunägda marken
som är arbetsfältet när det gäller naturvårdsåtgärder från kommunens sida. Under framtagandet av naturvårdsprogrammet har dock ett
stort antal privata markägare kontaktats. I det
kommande naturvårdsarbetet ska kontakten
med markägarna utökas och utvecklas. Genom
ett aktivt naturvårdsarbete kombinerat med informationsåtgärder kan kommunen vara både
ett föredöme och en inspirationskälla för andra
markägare.
De åtgärder som presenteras i strategi- och
åtgärdsdelen berör således främst de områden
som kommunen själv ansvarar för. En stor del

av det praktiska naturvårdsarbete som redan
idag utförs i Kristianstads kommun sker inom
ramen för Tekniska nämndens verksamhetsområde. Övervägande delen av de praktiska
åtgärder som ingår i naturvårdsprogrammet är
därför kopplade till just Tekniska nämnden.
På samma sätt har en stor del av kommunens
naturvårdsarbete sedan flera decennier utförts
inom ramen för Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike. Kristianstads Vattenrike är därför
en självklar och stor aktör i naturvårdsprogrammet.
Även Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en
stor roll i det kommunala naturvårdsarbetet.
Nämnden har en övergripande roll och ansvarar bland annat för att det finns ett aktuellt naturvårdsprogram. Nämnden har även en viktig
roll som tillsynsmyndighet för olika verksamheter och förebygger och upptäcker på så sätt
skador och olägenheter i naturen.

Ansvarsarter
En viktig del i naturvårdsprogrammet är arbetet med kommunala ansvarsarter. En ansvarsart
är en hotad art som har sitt huvudsakliga utbredningsområde i kommunen och som kommunen därför kan sägas ha ett speciellt ansvar
för.
En lista på föreslagna ansvarsarter finns på
nästa sida. Arbetet med ansvarsarter återkommer inom samtliga målområden.
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Ansvarsmiljö

Ansvarsarter

Våtmarker

Gullstånds (starkt hotad)

Strandpadda (sårbar)

Gulyxne (nära hotad)

Rödspov (akut hotad)

Sydmaskros(starkt hotad)
Odlingslandskapet

Sandnejlika (starkt hotad)

Stortapetserarbi (sårbar)

Stjälkröksvamp (nära hotad)

Luddfingerört (starkt hotad)

Månhornsbagge (sårbar)

Stor diskröksvamp (starkt hotad)

Fältnocka (akut hotad)

Fältpiplärka (starkt hotad)

Sandnörel(akut hotad)

Väpplingblåvinge nära hotad)

Sandvedel(starkt hotad)

Dådresandbi (starkt hotad)

Ölandskungsljus(starkt hotad)

Grå puckelmätare (akut hotad)

Kritsuga (akuthotad)

Silverfläckat kapuschongfly (akut hotad)

Luktvädd (sårbar)

Svart sandvitevivel (nära hotad)

Trubbstarr(starkt hotad)
Skog

Fin tofsäxing (starkt hotad)
Ryl (starkt hotad)

Vallrovfluga (sårbar)

Kejsarspindling (sårbar)
Flockflugsvamp (nära hotad)
Grönticka (starkt hotad)
Violgubbe (sårbar)
Rosensopp (starkt hotad)
Pantermusseron (sårbar)

Sötvattenmiljöer

Kust och hav

Jättemöja (starkt hotad)

Mal (starkt hotad)

Styvnate (starkt hotad)

Flodpärlmussla (starkt hotad)

Sjönajas ( starkt hotad)

Svarttärna (sårbar)

Vårslinke (starkt hotad)

Kungsfiskare( sårbar)

Martorn (starkt hotad)

Småtärna (sårbar)

Parasitsmalmyra (starkt hotad)

Havsmurarbi (starkt hotad)

Dynkardarspindel (starkt hotad)
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Målområde 1 - Ett rikt växt- och djurliv

Alla arter som naturligt förekommer i Sverige
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med bibehållen genetisk variation. Den
biologiska mångfalden bevaras genom att arternas livsmiljöer och ekosystemens funktioner
och processer värnas. Naturen med dess växter,
djur och övriga organismer är en väsentlig del
av människans livsmiljö och en grund för vår
hälsa och välfärd.

Mink är en främmande art som spridit sig och hotar andra arter. Foto: Christer Neideman, Sländan

Hoten mot den biologiska mångfalden
I Sverige bedöms ca 5-10 % av arterna vara
hotade av utrotning. De största hoten generellt
sett är biotopförstörelse, överexploatering och
införsel av främmande arter. Dessa främmande
arter kan ha stor negativ påverkan på det naturliga ekosystemet och vara ett hot för inhemska
arters överlevnad. Exempel på främmande arter
i Sverige som snabbt har spridit sig är signalkräfta, mink, kanadensiskt gullris och jätteloka.
Hotorsaker såsom jakt, insamling (av växter
eller ryggradslösa djur) samt orsaker kopp-
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lade till effekter av miljögifter, kemikalier eller
föroreningar bidrar också till att mångfalden
minskar. Miljögifter är ofta särskilt allvarliga
för organismer som lever i vattenmiljö och för
toppkonsumenter.

Även klimatpåverkan innebär ett hot för många
arter framöver. Att klimatet förändras i en snabbare takt än normalt innebär att arter som inte
kan förflytta sig i samma takt som klimatzoner
ändras riskerar att slås ut.
Viktiga åtgärder
Sverige har åtagit sig att både bevara och nyttja
den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt,
i enlighet med FN:s konvention för biologisk
mångfald. Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden kan innebära att skydda
naturområden genom bildande av till exempel
naturreservat, biotopskyddsområde eller djureller växtskyddsområde. Åtgärderna kan också
vara riktade på artnivå då man gör specifika

åtgärder för att gynna en särskilt hotad art.

En viktig del av de artspecifika åtgärderna är
arbetet med så kallade åtgärdsprogram för ca
500 av de mest hotade arterna i Sverige. Det är
Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna som tar fram åtgärdsprogrammen. Målet
är att satsa extra resurser på att bevara de mest
hotade arterna och deras livsmiljöer.

Programmen innehåller konkreta förslag på
vilka åtgärder som behövs för att bevara de
hotade arterna och vem som ska genomföra
de olika åtgärderna. Skåne län berörs av 100
åtgärdsprogram och har det nationella ansvaret
för 30 av dem.
Kommunen arbetar för att bevara ett rikt djuroch växtliv genom att förbättra kunskapen om
förekomsten av arter och genom att skydda
värdefulla områden. Ett stort antal inventeringar har de senaste åren genomförts inom ramen
för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. I

Biosfärkontorets skriftserie ”Vattenriket i fokus” publiceras rapporter, undersökningar och
informationsskrifter där bland annat inventeringarna presenteras.
Kommunen arbetar också för att upprätthålla
och förstärka möjligheterna till rekreation och
friluftsliv. Genom att få folk att röra sig i naturen och genom att genomföra informationsåtgärder ökar man förståelsen för vikten av ett
rikt djur- och växtliv.

16

Strategier
A
B
C

Arbeta för att en gynnsam bevarandestatus uppnås för naturligt förekommande naturtyper och arter samt gynna särskilt hotade arter som
förekommer inom Kristianstads kommun.
Verka för att skydda värdefulla naturområden

Bidra till att höja kunskapsläget om kommunens växt- och djurliv.

Åtgärder - Ett rikt växt- och djurliv

Ansvarig

A1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Upprätta en prioriteringslista över vilka områden i naturvårdsprogrammet som är i störst behov av restaurering
och undersöka möjligheten till åtgärder.

A2

Inventera förekomsten av jätteloka och eventuellt andra invasiva arter i Kristianstads kommun samt upprätta en Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
långsiktig bekämpningsplan för att hejda spridningen och minska utbredningen.

tekniska nämnden

Ta fram ett program för lokala ansvarsarter som bygger på inventeringar och konkreta åtgärder som behövs för

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

att gynna arter eller värdefulla strukturer.

biosfärkontoret

A4

Ta fram lista med arter att bevaka för att se om de ska ingå bland ansvarsarterna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samverkan med ideella föreningar

A5

Förstärka spridningsvägar mellan olika värdefulla miljöer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samverkan med byggnadsnämnden,
C4 Teknik och biosfärenheten

B1

Ta fram en prioriteringslista gällande reservatsbildning av de områden som ingår i naturvårdsfonden

Tekniska nämnden, miljö- och hälso-

A3

skyddsnämnden och biosfärkontoret
B2

Utreda förutsättningarna för att teckna naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen alternativt bilda biotopskydds-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

områden av värdefull skog som kommunen har som avsikt att bevara

tekniska nämnden och biosfärkontoret
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Åtgärder - Ett rikt växt- och djurliv

Ansvarig

Bb3

Samverka med länsstyrelsen gällande bildande av statliga naturreservat inom Kristianstads kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
biosfärkontoret

B4

Utreda möjligheten att skydda värdefulla naturområden i kustbebyggelsen mellan Åhus och Furuboda genom

Biosfärenheten och

kommunala reservat

miljö- och hälsoskyddsnämnden

B5

Inleda arbete med att skydda minst två naturområden genom kommunal reservatsbildning

C1

Ständigt utöka den internetbaserade informationen om kommunens naturvårdsarbete

Biosfärenheten och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

C2

Biosfärområdets besöksplatser och verksamheter ska marknadsföras till såväl kommuninvånare som besökare

Biosfärenheten, kommunledningskontoret,
och kultur- och fritidsförvaltningen

C3

I Biosfärkontorets skriftserie ”Vattenriket i fokus” ska rapporter, undersökningar och informationsskrifter publi-

Biosfärenheten

ceras. Varje publikation ska spridas till utvalda myndigheter, bibliotek, skolor, tjänstemän och politiker. Materialet ska även finnas på Vattenrikets hemsida.
C4

Information om natur och allenmansrätt ska spridas till alla nyanlända invandrare i kommunen

Agenda 21

C5

Kommunen ska erbjuda information om den ekoturismverksamhet som bedrivs i kommunen.

Biosfärenheten

Naturum ska fungera som en sluss till olika intresserade aktörer.
C6

Kontinuerlig utveckling av utställning och programaktiviteter på naturum

Biosfärenheten

C7

Arbetet ska fortsätta med att tillgänglighetsanpassa och höja kvaliteten på besöksplatser och leder i vattenriket. Biosfärenheten och
tekniska nämnden

C8

Kartläggning av hur olika ekosystemtjänster nyttjas och dess värden.

Högskolan Kristianstad, Stockholm Resilience Center, Biosfärenheten
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Målområde 2 - Hav i balans samt levande kust och skärgård

Havet med sin kust och skärgård hyser stora
värden ur naturvårdssynpunkt och för friluftsliv och rekreation. Kristianstads kommun har
en lång kuststräcka utmed Östersjön (Hanöbukten) och kusten har en stor kulturell och biologisk betydelse för kommunen.
I norra delen finns Skånes enda skärgård och
kusten består här av flacka, steniga strandängar
och skär med mycket rik flora och fågelfauna.
I södra delen finns obrutna sandstränder och
dyner. Hanöbukten får ta emot mycket föroreningar eftersom omgivningen utgörs av ett tätbefolkat område med stark biltrafik, intensivt
jordbruk och många industrier.

Dynlandskap vid kusten. Foto: Sven-Erik Magnusson

Skärgården hyser en särpräglad och rik flora
och fauna. Vintertid brukar stora mängder sjöfågel samlas utanför kusten och såväl havsörn
som kungsörn övervintrar i området. Kustens
betesmarker hyser en mängd hotade naturtyper och arter och en fortsatt hävd är nödvändig
om de ska bevaras. Utmed den del av kusten
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som präglas av sandstränder finns tallskog som
planterats för att förhindra sandflykt. I tallskogarna har en speciell skyddsvärd flora och fauna
funnit sig tillrätta. Ett antal kustområden i kommunen är skyddade genom Natura 2000.
Hoten mot havet och kusten
Östersjön påverkas av 85 miljoner människor
som bor inom avrinningsområdet. Kustens
egenskaper och värden ur olika aspekter medför att många olika intressen konkurrerar om
de känsliga kustområdena. Exploatering och
markanvändning längs kusten har bidragit till
en kraftig påverkan av kustvattenbiotoperna,
med förlust av viktiga livsmiljöer och i vissa fall
förändring i artsammansättningen som följd.

Tung industri, intensivt jordbruk, stora städer
och mycket trafik ger ifrån sig både näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i Östersjön.
Dessutom är allt färre områden tillgängliga för
det rörliga friluftslivet eftersom allt större area-

ler tas i anspråk för exploateringsändamål.

Det storskaliga, kommersiella fisket har under
lång tid bedrivits på ett icke hållbart sätt vilket
har reducerat vissa fiskpopulationer till kritiskt
låga nivåer. De grunda havsvikarna som ofta
är viktiga uppväxtområden för fisk är särskilt
utsatta för exploatering och annan påverkan.
Under de senaste åren har Hanöbukten uppvisat tecken på kraftiga störningar. Yrkesfiskare
har rapporterat om att fisken försvunnit från
de kustnära delarna av Hanöbukten och att den
fisk som fångas är mager och har sårskador.
Arbete pågår med att försöka kartlägga problemen och deras orsaker.
Kommunala ansvarsarter
En ansvarsart är en hotad art som en viss
region eller nation kan sägas ha ett speciellt
ansvar för, eftersom arten har en stor andel av
sin population inom detta område. I Kristianstads kommun har martorn, havsnejonöga och

småtärna föreslagits som ansvarsarter för kommunens havs- och kustmiljöer.
Viktiga åtgärder
Den miljöövervakning som bedrivs visar att
transporterna av kväve från vattendragen i
södra Sverige ser ut att minska. Det syns dock
ännu inga effekter på näringshalterna i havet.
Fortsatta åtgärder för att minska transporterna
av näringsämnen är därför nödvändiga.
Ett viktigt arbete framöver är naturligtvis att
bevara och skydda havets och kustens naturvärden. Många av dessa värden är kända, men
fortfarande saknas kunskap om många områden. Framförallt är de akvatiska värdena dåligt
kända, liksom behovet av ytterligare skydd i
marina miljöer. Arbetet med att återskapa våtmarker och vandringsvägar är viktiga åtgärder
som har stor inverkan på våra kustvatten.
Marin fysisk planering, på både regional och
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nationell nivå, är en viktig förutsättning för att
nå miljökvalitetsmålet. Just nu pågår arbete
med att starta upp en gemensam havsplanering
i Sverige. Kristianstads kommun har dessutom
nyligen inlett arbetet med att ta fram en lokal
Havsplan som ett tillägg till den kommunala
översiktsplanen.

Martorn en hotad art i kustmiljön. Foto: Christer Neideman, Sländan
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Strategier
D
E

Öka kunskapen om naturvärden och områden som är lämpliga för reservatsbildning i kommunens kustmiljöer.
Verka för att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i kommunens kustvattenförekomster.

Åtgärder - Hav i balans och levande kust och skärgård

Ansvarig

D1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

Inventera Hanöbuktens kustnära delar för att få fram ett underlag inför framtida reservatsdiskussioner

biosfärenheten
D2
D3

Medverka i arbetet då recipientkontrollprogram ska förnyas för att följa upp hur den miljöövervakande delen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

kan tillgodoses

tekniska nämnden

Medverka till att genomföra regelbundna provfisken i samarbete med Vattenvårdsförbundet för Västra

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hanöbukten
D4

En kommunal havsplan ska tas fram som ett tillägg till översiktsplanen med strategier och riktlinjer för ett håll-

Byggnadsnämnden

D5

bart nyttjande av havet
Värdefulla naturområden i kustbebyggelsen mellan Åhus Furuboda skyddas genom kommunal reservatsbildning, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
biosfärenheten
bland annat parkmark intill Furuboda

D6

Åtgärder ska vidtas för att bevara eller återskapa öppna sandhedar i kustlandskapet

Biosfärenheten

D7

Rådgivning och skötselplaner för att öka sandkustens mångfald. Inom ramen för projektet ”I sanden nära dig”

Biosfärenheten

E1

Medverka i Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

E2

Arbeta med åtgärder för ålens fortlevnad inom ramen för ålakademin

Biosfärenheten

E3

Medverka i Havs- och vattenmyndighetens arbete med att kartlägga och åtgärda problemen i Hanöbukten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
biosfärenheten
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Målområde 3 - Levande sjöar och vattendrag

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden
och sjöar och vattendrag är viktiga för den
biologiska mångfalden. Förutom allt myller
av liv som finns i själva vattenmiljön så bidrar
strandzonen mellan vatten och land till en stor
variation av miljöer som till exempel våtmarker, strandskogar och strandängar. Människan
drar också nytta av sjöar och vattendrag för till
exmepl dricksvatten, vattenkraft, båttransport,
fiske, bad med mera.

Solnedgång över strandängar vid Helgeå. Foto: Håkan Östberg

I kommunen finns flera stora sjöar och hundratals kilometer vattendrag. Hammarsjön och
Araslövssjön är grunda, näringsrika slättsjöar.
Båda är utsedda till Natura 2000-område. Hammarsjön har även en mycket rik undervattensflora. Bland annat förekommer den sällsynta
sjönajasen liksom flera sällsynta natearter och
kransalger. Strandängarna hyser även de en
skyddsvärd flora med arter som gullstånds och
krypfloka. Närheten till Kristianstad gör att
området även har stort värde för rekreation och
friluftsliv. Övergången mellan urbergsområdet
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i norr och den kalkrika Kristianstadsslätten
präglas av en efter skånska förhållanden dramatisk topografi. Ett flertal bergsryggar - Balsberget, Kjugekull, Vångaberget och Västanåberget – tränger här söderut mot den plana slätten.
I det spruckna landskapet har tre stora sjöar
bildats; Ivösjön, Oppmannasjön och Råbelövssjön.

Ivösjön som är Skånes största sjö är relativt
näringsfattig och hela 50 m djup. Sjön bildades
då förbindelsen med havet snörptes av efter
senaste istiden och hyser ishavsrelikter på sina
djupaste delar. Ivösjön är sedan 2004 ett Natura
2000-område. Sjöarna är inte bara värdefulla
med tanke på det limniska livet; även fladdermöss, sjöfåglar och insekter är beroende av sjön
under en del av sitt liv. Området har också ett
stort värde ur rekreationssynpunkt med fiske
och bad som huvudattraktioner. Väster om
Ivösjön, förbunden med en kort kanal, ligger
Oppmannasjön, som är betydligt mer näringsrik än Ivösjön. Den tredje sjön i detta kuperade

område är Råbelövssjön som ligger strax väster
om Oppmannasjön, och som till sin karaktär är
mycket lik denna. Oppmannasjön och Råbelövssjön är båda näringsrika och till största delen
grundvattenförsörjda, med tidvis förekommande algblomningar.
I Kristianstads kommun finns även flera värdefulla vattendrag. Några av de största och även
mest värdefulla är Helge å, Vramsån och Mjöån.
Helge å är Skånes största å och flyter genom
Kristianstads kommun på sin väg mot havet.
Rikedomen på fågel är stor, särskilt sådana arter som är knutna till våtmarker och slättsjöar.
Fiskfaunan är stor och artrik. År 1999 planterades mal ut, en fisk som annars försvann från
ån på 1960-talet. Mjöån och Vramsån rinner
utmed Linderödsåsens nordostsluttning och
hyser mycket höga naturvärden. Mjöån är en av
Skånes renaste åar med mycket rik och varierad bottenfauna. Ån kantas av bäckraviner med
forssträckor och av periodvis översvämmade
alsumpskogar. Ån är en betydelsefull reproduk-

tionslokal med uppskattningsvis 15-20 ha goda
lekbottnar speciellt för laxöring, men även för
bäck- och flodnejonöga. Vramsån präglas av en
hög naturlighet och hyser även den en unik fauna. Loppet är slingrande och på ett flertal ställen översvämmar ån regelbundet omgivande
marker. Här finns sumpskogar, fuktiga strandängar och korvsjöar. Ån har blockrika sträckor
och forsar. Biflödena är naturliga skogsbäckar
med potentiella öringbottnar. Vramsån har en
synnerligen artrik bottenfauna med stort antal
sällsynta arter och är även klassad som en
av Europas finaste lokaler för stormusslor (7
arter). Ett parti i ån har ett mycket fint bestånd
med tjockskalig målarmussla.
Vattendirektivet
I december 2000 beslutade EU om att in-föra
ett ramdirektiv för den vattenpolitik som bedrivs i unionen (2000/60/EG). Arbetet enligt
direktivet ska utgå från vattnets väg, och organiseras i avrinningsdistrikt. Avrinningsdistrik-

24

ten ska administreras av en distriktsmyndighet,
som i sin tur ska fastställa hur vattenresursen
ska hanteras i området. Kristianstads kommun
tillhör till största delen Södra Östersjöns vattendistrikt.

Målet med vattenförvaltningen är att uppnå god
status i alla vatten och att inga vatten ska försämras. För att nå dit betonas vikten av en aktiv
medverkan från flera olika aktörer och allmänheten. Vattenförvaltningsarbetet omfattar såväl
ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) som
grundvatten. I enlighet med ramdirektivet för
vatten har miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram tagits fram för en
stor del av landets vattenförekomster. Det första svenska åtgärdsprogrammet och tillhörande
miljökvalitetsnormer beslutades och antogs av
vattenmyndigheterna i december 2009. Syftet
är som nämndes ovan att uppnå målsättningen
”god vattenstatus” i alla vatten senast 2015. De
normer som beräknas vara omöjliga att nå till
år 2015 har istället fått år 2021 eller 2027 som

slutdatum.

Generellt sett är statusen på kommunens sjöar
god, även om de flesta är påverkade av övergödning. Många vattendrag är fysiskt påverkade
av rensning, rätning eller förekomst av onaturliga vandringshinder. Vattendragen har därför
generellt lägre status än sjöarna.
Hoten mot sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag har till hög grad nytt-jats
och förändrats till följd av mänsklig aktivitet.
Detta har utarmat den biologiska mångfalden
i vattenmiljöerna. Vattendrag har främst påverkats genom rätning och reglering genom
dammar. Även de stora bevattningsuttag som
förekommer under odlingsperioden är en stor
riskfaktor. Om vattennivån sänks alltför mycket
kan det orsaka stor förödelse för den biologiska
mångfalden. Två av de allvarligaste miljöproblemen som berör både sjöar och vattendrag är
övergödning och försurning. Båda problemen

kan sägas ha sin grund i effektiviseringen av
jordbruket och den ökade användningen av
fossila bränslen i mitten av 1900-talet. Övergödning innebär att fosfor och kväve tillförs i
så stora mängder att de bland annat orsakar
igenväxning och så småningom syrebrist. Sjöar
som redan på ”förhand” är näringsrika är extra
känsliga och ytterligare tillförsel av näringsämnen ger snabbt negativa konsekvenser.

Under de senaste 20 åren har även många andra förändringar blivit märkbara i kommunens
vattenmiljöer. Några exempel är ökad brunifiering, vass- och sävförsvinnande, kraftig grågåsexpansion, minskning av vadarfåglarna och
aldöd. Fortsatta inventeringar av fiskar, fåglar
och växter ar nödvändiga för att kunna sätta in
rätt åtgärder. Både nationellt och internationellt
kunskapsutbyte behövs eftersom förändringarna inte bara är ett lokalt fenomen utan sträcker
sig utanför landets gränser.
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Kommunala ansvarsarter
En ansvarsart är en hotad art som en viss
region eller nation kan sägas ha ett speciellt ansvar för, eftersom arten har en stor andel av sin
population inom detta område. I Kristianstads
kommun har mal, tjockskalig målarmussla,
svarttärna och jättemöja föreslagits som ansvarsarter för kommunens vattenmiljöer.
Viktiga åtgärder
Dagens naturvårdsarbete kopplat till vat-ten
utgår från intentionerna i vattendirektivet.
Kristianstads kommun bedriver sedan länge ett
aktivt arbete för att följa upp och förbättra kvaliteten i kommunens vattenförekomster. Detta
sker bland annat genom deltagande i flera olika
vattenvårdsförbund vilka har till uppgift att
samordna vattenkontrollen genom olika provtagningar och undersökningsprogram. Kristianstads kommun deltar bland annat i kommittén
för samordnad kontroll av Helge å, Helgeåns
vattenråd, Skräbeåns vattenvårdskommitté,

Tjockskalig målarmussla är en av de arter som finns i vattendragen i kommunen.
Foto: Jonas Dahl
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Österlens vattenvårdsförbund, Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten och Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten.

Ett intensivt vattenarbete har sedan lång tid
även bedrivits inom ramen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Biosfärområdet
omfattar avrinningsområdet för Helge å inom
Kristianstads kommun. Arbetet inom Biosfärområdet bygger på att försöka skydda, utveckla
och främja ett hållbart utnyttjande av de höga
naturvärden som finns i området.
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Strategier
F Kunskapen om naturvärden kopplade till kommunens sjöar och vattendrag ska öka.
G Verka för att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i kommunens vattenförekomster.
H Arbeta för att utveckla friluftsliv knutet till sjöar och vattendrag.
Åtgärder - Levande sjöar och vattendrag

Ansvarig

F1

Genomföra årliga provtagningar av kommunens mindre vattendrag med avseende på försurning, övergödning
och brunfärgning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

F2

Medverka i arbetet då recipientkontrollprogram ska förnyas för att följa upp hur den miljöövervakande delen kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
tillgodoses.
tekniska nämnden

F3

Fortsätta genomföra inventeringar av bla fiskar, fåglar och växter i kommunens sjöar och vattendrag för att
kunna följa upp och åtgärda effekterna av bla brunifiering, vass- och sävförsvinnande samt minskning av vadar-

Biosfärenheten

fåglarna
F4
F5

Verka för att öka kunskapen om naturvärden i kommunens sjöar och vattendrag genom riktade naturinventeringar. Sjöar och vattendrag som kan hysa någon av de föreslagna kommunala ansvarsarterna ska prioriteras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

Starta projekt med fokus på vandringsvägar för arter som lax och ål i samverkan med övriga kommuner längs
Helgeå

Biosfärenheten

biosfärenheten

G1 Medverka i Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån

Tekniska nämnden

G2 Arbeta för att bevara den goda statusen i Ivösjön

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Åtgärder - Levande sjöar och vattendrag

Ansvarig

G3

Arbeta för att förbättra statusen i Immeln inom ramen för Arbetsgrupp Immeln

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

G4

Arbeta med uppdatering av den Vattenstrategi som miljö- och hälsoskyddsnämnden antog år 2013

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

G5

Delta i arbetet kopplat till Helgeåns Vattenråd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
biosfärenheten

G6

Utreda möjligheterna att få till stånd naturligare vattenregim och biotopförbättrande åtgärder i reglerade
vattendrag.

Biosfärenheten och

G7

Utreda och vidta möjliga åtgärder för att minska problemen med brunifiering och slam i kommunens sjöar
och vattendrag.

Biosfärenheten

G8

Samverka med Oppmannasjöns Fiskevårdsområde för att förbättra kunskapen om och stautsen i Oppmannasjön

Biosfärenheten, miljö- och hälsoskydds-

G9

Utläggning av lekgrus på lämpliga bottnar i vattendrag

miljö- och hälsoskyddsnämnden

nämnden, C4 teknik, Bromölla kommun
Biosfärenheten

G10 Beståndet av Sjögull i Råbelövssjön ska övervakas. Om utbredningsområdet ökar ska åtgärder vidtas för att
försöka minska spridningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

H1

Utreda och utveckla Vattenriketleden som ett komplement till Skåneleden

Biosfärenheten

H2

Fortsätta arbetet med projektet ”På vatten i vattenriket” som syftar till att öka möjligheterna att uppleva vattenri- Biosfärenheten
ket via båt eller kanot

H3

Utreda åtgärder för att förbättra rastplatser och infrastruktur för båtliv och fiske i anslutning till Kavröbro och
Gropahålet.

Tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden
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Målområde 4 - Myllrande våtmarker

I Kristianstads kommun finns många värdefulla
våtmarksområden. Några av de mest värdefulla
våtmarkerna är belägna utmed Helge å och de
utgör dessutom ett av kärnområdena i Kristianstads Vattenrike. Vattenriket definieras geografiskt som Helgeåns avrinningsområde inom
Kristianstads kommun.
Tack vare det arbete som bedrivs inom ramen
för Kristianstads vattenrike har bete och slåtter
återupptagits på flera områden inom Helgeåns
avrinningsområde. Strandängarna slås och/
eller betas genom samarbete och avtal med
berörda markägare.

Området från Torsebro till havet omfattas av
Ramsar-konventionen och är upptaget som ett
av 51 våtmarksområden i Sverige av internationell betydelse. Områdets karaktär är beroende
av bland annat vattenståndsvariationerna och
hävden genom bete och slåtter. Araslövssjön,
Hammarsjön, och dess strandängar hyser även
en mycket variationsrik fågelfauna. Inte min-

Strandpaddan är en av de arter som kan bli len lokal ansvarsart. Bild: Christer Persson
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dre än 260 arter har påträffats här och hela
120-130 arter häckar i området. Några exempel på häckande arter är brushane, rödspov
och rördrom. Området har stor betydelse som
rastningsområde för änder, gäss och vadarfåglar. I kommunen finns även flera värdefulla kärr,
mossar och sumpskogar.
Hoten mot våtmarkerna
Södra Sveriges våtmarker har under myck-et
lång tid utsatts för hård exploatering genom
torvtäkt, utdikning, avverkning och uppodling.
Troligen har mer än 95 % av våtmarkerna på
Kristianstadsslätten torrlagts genom uträtade
och fördjupade bäckar, dränerings- och täckdikning.

Rördromen häckar i kommunen.
Bild: Patrik Olofsson

Kommunala ansvarsarter
En ansvarsart är en hotad art som en viss
region eller nation kan sägas ha ett speciellt ansvar för, eftersom arten har en stor andel av sin
population inom detta område. I Kristianstads

kommun har gullstånds, gulyxne, strandpadda
och rödspov föreslagits som ansvarsarter för
kommunens våtmarksmiljöer.
Viktiga åtgärder
Den viktigaste åtgärden för att gynna våra
våtmarker är skydd av kvarvarande ostörda
miljöer, nyskapande av våtmarker samt återskapande av de miljöer som gått förlorade.
Stora våtmarksarealer i Kristianstads kommun
har de senaste åren blivit skyddade som naturreservat genom länsstyrelsens och Kristianstad
Vattenrikes arbete.
Genom EU:s jordbruksstöd och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) kan idag ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen sökas för nyanläggning
och restaurering av våtmarker vilket har bidragit till att öka arealen våtmarker i länet. Kristianstads kommun har sedan år 2011 arbetat
med att öka våtmarksarealen utmed Vinnö å.
Arbetet har bedrivits med hjälp av bland annat
LOVA-medel.
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Kommunen har de senaste åren även arbetat
med ett av kommunens värdefulla rikkärr –
Gyetorpskärret. Projektet har bedrivits med
hjälp av LONA-medel och är ett samarbetsprojekt med Naturskyddsföreningen i Kristianstad.

Att anlägga våtmarker är en viktig åtgärd. Här är en nyanlagd våtmark vid Bockebäcken i Önnestad.
Bild: Åsa Pearce
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Strategier
I

Verka för att bevara befintliga våtmarker samt skapa våtmarker, dammar och småvatten för att gynna den biologiska mångfalden och
bidra till en ökad näringsretention.

Åtgärder - Myllrande våtmarker

Ansvarig

I1

Biosfärenheten och

Ta fram ett kunskapsunderlag som visar behovet av att skydda våtmarker utanför RAMSAR-området.

miljö- och hälsoskyddsnämnden
I2

I3

Verka för att öka kunskapen om vilka förändringar i miljön som påverkar strandängarnas kvalitet och attraktivi-

Biosfärenheten och

tet för fågellivet

tekniska nämnden

Verka för att öka kunskapen om naturvärden i kommunens våtmarksområden genom riktade naturinventeringar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
Våtmarksområden som kan hysa de kommunala ansvarsarterna gulyxne, rödspov, gullstånds och strandpadda

biosfärenheten

ska prioriteras.
I4

I5

Verka för att våtmarker anläggs i prioriterade områden/vattendrag som Vinneå och Vramsån, där näringsbelast-

Biosfärenheten och

ningen är som störst och där våtmarken även kan fungera som en buffterzon vid översvämningar

miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utveckla en arbetsplan för kommunala diken. Arbetsmodellen tas fram och testas i ett konkret projekt med

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

åtgärder för att skapa bättre miljöer längs diken vid Nosabysjön och Utanverken. Aspekter som biologisk mång-

tekniska nämnden och biosfärenheten

fald, kulturvärden, möjligheter till rekreation och vattenrening ska tas med.
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Åtgärder - Myllrande våtmarker

Ansvarig

I6

Bevaka att våtmarker skyddas mot dränering, torvtäkt, vägbygge och annan exploatering i samband med detalj-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

planering och prövning av olika verksamheter.

byggnadsnämnden

I7

Arbeta med att bevara och utveckla värdena i kommunens rikkärr – bland annat genom att fortsätta samarbetet Miljö- och hälsoskyddsnämnden
med länsstyrelsen och naturskyddsföreningen gällande Gyetorpskärret.

I8

Fortlöpande samverkan med markägare för skötsel av strandängar

Biosfärenheten och C4 teknik

I9

Rådgivningsprojekt där rådgivare följer med ut på miljöinspektioner och ger råd om kantzoner, våtmarker, regler- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
bar dränering med mera
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Målområde 5 - Levande skogar

Skogen är en viktig resurs både ur ett ekonomiskt och ur ett biologiskt perspektiv. Skogen
är Sveriges artrikaste naturtyp och inbringar
samtidigt stora inkomster till Sverige i form av
export av träråvaror. Skogen bidrar till att rena
luften som vi andas och att binda koldioxid. Tätorternas skogar är mycket viktiga för rekreation och friluftsliv. Kristianstads kommun äger
cirka 1450 hektar skogsmark. Vissa av dessa
områden hyser stora naturvärden. Att skaffa
mer kunskap om dessa områden är en viktig del
i naturvårdsprogrammet. Ju mer kunskap om
dessa områden vi har, desto större chans har vi
att skydda och bevara de värden som finns där.

Ryl är en av de arter som kan bli ansvarsarter för Kristianstads kommun. Bild: Christer Neideman

Skogsbrukets miljöeffekter
Generellt sett har det skogsbruk som bedrivits
under de senaste 200 åren påverkat den biologiska mångfalden i skogen på ett betydande
vis. Ett rationellt skogsbruk med likåldrig skog,
mindre död ved, färre skogsbränder, utdikning av sumpskogar med mera har lett till att
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många arter knutna till dessa skogsmiljöer har
minskat i utbredning. Många av de värdefulla
skogsområden som återstår är mycket små
och om skog dessutom avverkas i nära anslutning till ett naturvärdesobjekt finns det risk
att områdets naturvärden skadas på grund
av kanteffekter. I sumpskogar är detta extra
känsligt eftersom de organismer som är kopplade till sumpskogen är anpassade till en stabil
miljö med låg temperatur och hög luftfuktighet,
något som riskerar att förändras om skogen
intill avverkas. Fragmenteringen innebär också
att de små biotoperna som sparas bildar små
öar i landskapet, vilket försvårar spridningen av
organismer dem emellan. Kunskapen om dessa
effekter på lång sikt bör således ökas samtidigt
som vi behöver bli bättre på att utgå från ett
landskapsperspektiv vid planeringen av naturvårdsåtgärder och strategier.
Ytterligare ett hot mot kommunens skogliga
biotoper är askskottsjukan och almsjukan som
påverkar våra ädellövskogsmiljöer. Många or-

ganismer är knutna till gamla grova ädellövträd
och den drastiska och snabba spridningen av
sjukdomarna är ett stort hot mot dessa.
Kommunala ansvarsarter
En ansvarsart är en art som en viss region
eller nation kan sägas ha ett speciellt ansvar
för, eftersom arten har en stor andel av sin
population inom detta område. I Kristianstads
kommun föreslås ryl och kejsarspindling som
ansvarsarter för de skogliga miljöerna.
Viktiga åtgärder
Kommunen äger skog för att kunna erbjuda
exploateringsmark, för att säkerställa mark för
rekreation och friluftsliv och till viss del för att
bedriva skogsbruk. Kommunen är dock, precis
som andra markägare, skyldig enligt miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark
och vatten, att ta hänsyn till bla naturvärden vid
exempelvis exploatering av skogsmark. Kom-

munens skog är FSC- och PEFC-certifierad.

Det är viktigt att kommunens skogsskötsel i
tätortsnära skogar sker med stor hänsyn till natur och friluftsliv. Viktiga åtgärder för att gynna
natur- och friluftsliv i kommunens skogar är att
anpassa metoderna för skogsbruket. Vid skogsbruksåtgärder är det viktigt att spara bärande
träd och buskar, liksom död ved och hålträd.
Tillgänglighetsanpassning av de tätortsnära
skogsområdena är också en viktig åtgärd. Genom att få folk att röra sig i naturen ökar man
förståelsen för hur viktiga våra skogsmiljöer är.

36

Strategier
J
K

Bevara och förvalta skogsområden med höga naturvärden så att värdena utvecklas.
Utveckla skogens sociala värden genom att utveckla de tätortsnära skogarnas möjligheter för rekreation

Åtgärder - levande skogar

Ansvarig

J1

Ta fram en skoglig mångbruksplan för de kommunala skogarna. Av planen ska framgå hur skogen ska brukas

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

utifrån såväl naturvärde som friluftsliv.

tekniska nämnden

Under programperioden ska arbete med att ha bildat minst ett kommunalt skogligt reservat ha inletts. Priorite-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

rade områden är skogarna utmed kusten, Ekenabben och skogen utmed Råbelövssjön.

kommunledningskontoret

Upprätta rutiner tillsammans med Skogsstyrelsen för att granska avverkningsanmälningar som berör natur-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

J2
J3

vårdsprogrammets objekt och övriga områden med höga natur- eller rekreationsvärden
J4

J5

Verka för att öka kunskapen om naturvärden i kommunens skogar, genom riktade naturinventeringar. Skogsom-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

råden som kan hysa de kommunala ansvarsarterna ryl och kejsarspindling ska prioriteras.

biosfärenheten

Kartlägga stråket med gamla ekar vilket sträcker sig från Torsebro till Maltesholm och informera markägare om

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

förekommande värden. Samverka med markägare för att nyplantera ekar där det finns luckor eller där föryng-

biosfärenheten

ring behövs på sträckan Torsebro - Maltesholm
J6

Använda småskaliga skogsbruksmetoder i större utsträckning på kommunal mark, exempelvis hyggesfritt skogs- Tekniska nämnden
bruk, för att skapa skogsmarker av intresse för djurliv och flora och därigenom för besökare

J7

Bilda en samverkansgrupp med stiftelsen Skånska Landskap och länsstyrelsen för att föra en dialog om hur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

tallskogsområdet längs med kusten kan skyddas och utvecklas när det gäller naturvärden och nyttjande för

biosfärenheten

friluftsliv.
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Åtgärder - levande skogar

Ansvarig

J8

Biosfärenheten

Fortsätta arbeta med modellskogsprojektet som fokuserar på
vattnet i skogen, i hela Helgeåns avrinningsområde, från Småland till havet

J9

Arbeta med information till markägare om befintliga naturvärden och skötselalternativ i de områden som ingår i

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

naturvårdsprogrammets objektsdel.
J10

Öka andelen lövträd på kommunal skogsmark och kvantifiera en målsättning

Tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Södra

K1

Se över innehavet av kommunala skogar som idag ingår i markreserven. Områden i kommunens markreserv

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

som är viktiga för natur/rekreationsändamål bör tas med i den kommunala naturvårdsfonden.

tekniska nämnden och
kommunledningskontoret

K2

Inventera hur de kommunala skogarna används för rörligt friluftsliv och rekreation

Tekniska nämnden och
kultur och fritidsnämnden

K3

K4

Undersöka möjligheten att tillsammans med Region Skåne anlägga en trädstig i Bockeboda för att öka

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

kunskapen om och intresset för skogen och dess värden.

biosfärenheten

Inventera och beskriva skolornas användning av tätortsnära naturområden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden
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Målområde 6 - Odlingslandskapet

Odlingslandskapet har genom årtusenden
formats av mänsklig aktivitet vilket har resulterat i värdefulla hagmarker och slåtterängar
rika på kulturlämningar. Odlingslandskapets
ogödslade naturbetesmarker och slåtterängar
är mycket artrika. Hagmarkerna präglas ofta
av vidkroniga gamla träd, blommande buskar
och örtrika gräsmarker som i sig är livsmiljöer
för en mängd olika hotade arter. Denna miljö
är beroende av mänsklig aktivitet genom exempelvis bete och slåtter.

Stortapetserarbi finns på sandiga odlingsmarker. Bild: Patrik Olofsson

Många arter är knutna till särskilda småbiotoper i odlingslandskapet – exempelvis småvatten, åkerholmar, stenmurar, diken, brynmiljöer och fristående träd med mera. Dessa
små landskapselement utgör ofta en refug
för arter i ett allt mer storskaligt jordbrukslandskap. I Kristianstads kommun spelar de
sandiga odlingsmarkerna en framträdande roll
i odlingslandskapet. Dessa marker som tidigare
brukades med ett vandrande åkerbruk utgör en
mycket gammal del av kulturlandskapet och har
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i många fall varit odlingshistoriskt nära sammankopplade med de större vattendragens och
slättsjöarnas strandängar. De sandiga markerna
hyser en mycket rik biologisk mångfald och ett
stort antal hotade och sällsynta arter.
Förändringar i odlingslandskapet
Igenväxning på grund av minskad hävd är ett
av de största hoten mot ett rikt odlingslandskap. Sedan 2001, då kommunens naturvårdssammanställning upprättades, har flera objekt
utgått helt ur objektsdelen på grund av ohävd
och igenväxning. I naturvårdsprogrammet
finns dock flera ohävdade ängs- och betesmarker fortfarande beskrivna. Dessa har ännu kvar
naturvärden men är starkt hotade av igenväxning. Om inga åtgärder genomförs inom de
närmaste åren kommer även dessa områden så
småningom att helt förlora sina naturvärden.

Igenväxningen av ängs- och betesmarker på
grund av utebliven hävd leder också till att flera

andra arter minskar. Förlusten av blomrika
marker missgynnar till exempel fjärilar och bin.
De senaste decennierna har även ett allt intensivare jordbruk på de sandiga odlingsmarkerna
lett till att många naturvärden försvunnit.
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike jobbar
aktivt med att skydda de kvarvarande sandiga odlingsmarkerna, bland annat genom att
upprätta naturvårdsavtal med markägare och
genom att inrätta kommunala naturreservat på
de kommunägda markerna.

Kommunala ansvarsarter
En ansvarsart är en hotad art som en viss
region eller nation kan sägas ha ett speciellt ansvar för, eftersom arten har en stor andel av sin
population inom detta område. I Kristianstads
kommun har bland annat sandnejlika, stortapetserarbi och fältpiplärka föreslagits som
ansvarsarter för kommunens odlingslandskap.

Viktiga åtgärder
De viktigaste åtgärderna för att gynna ett rikt
odlingslandskap är att öka arealen ängs- och
hagmarker genom restaurering/återupptagen
hävd och att säkerställa kvarvarande områden
genom till exempel reservatsbildning.

Kristianstads kommun äger såväl åkermark
som betesmark som idag arrenderas ut. Kommunen arbetar aktivt med att bevara och utveckla mångfalden i dessa områden. Många
av de mest värdefulla områdena ingår i den
så kallade kommunala naturvårdsfonden. De
områden som ingår i naturvårdsfonden sköts
endast utifrån sina naturvärden och är undantagna från alla former av exploateringskrav.
Områdena förvaltas av C4 Teknik och sköts med
utgångspunkt från såväl naturvård som friluftsliv. Att ta fram skötselanvisningar för de områden som ingår i naturvårdsfonden är en viktig
åtgärd i naturvårdsprogrammet.
Det är även viktigt att arbeta med småbiotoper
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som har kopplingar till odlingslandskapet. Ett
exempel på detta är infarterna i Åhus som sköts
med syfte att återfå den särpräglade floran
som är karakteristisk för de sandiga markerna
i trakten. Skötseln går ut på att efterlikna det
gamla vandrande trädesbruket där markerna
odlades upp med flera års intervall för att däremellan användas till betesmark.

Sandnejlikan är en av många hotade arter som är viktiga att bevara. Bild: Patrik Olofsson
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Strategier
L
M

Bidra till att arealen ängs- och hagmarker bibehålls eller ökar i kommunen.
Kartlägga, bevara och främja befintliga naturvärden i odlingslandskapet samt återskapa dem där det finns behov och förutsättningar.

Åtgärder - Ett rikt odlingslanskap

Ansvarig

L1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ta kontakt med markägare till de områden som enligt naturvårdsprogrammet har behov av restaurering och
informera om lämpliga åtgärder.

L2

Fortsätta arbetet med anpassad skötsel av infarterna i Åhus

Tekniska nämnden och biosfärenheten

L3

Fortsätta verka för att bevara artrikedomen och de öppna vidderna knutna till de sandiga odlingsmarkerna.

Biosfärenheten och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

L4

Undersöka möjligheten att skapa nya miljöer av tex äng (så kallade kreotoper) intill vindkraftverk i jordbruksmiljö Miljö- och hälsoskyddsnämnden

L5

Fortsätta utvecklingsarbetet med Åsumfältet där kombinationen av friluftsliv och biologisk mångfald står i fokus. Biosfärenheten
Slutmålet är ett mångfunktionellt naturreservat.

L6

L7

Utreda vilka områden där det kan vara aktuellt att införa områdesbestämmelser för att bevara odlingslandska-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

pets karaktär.

byggnadsnämnden

Då kommunala arrendeavtal omförhandlas eller nybildas ska arrendatorns del av arbetet med att bevara befintliga natur- och kulturmiljövärden inom respektive fastighet definieras.

Tekniska nämnden
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Åtgärder - Ett rikt odlingslanskap

Ansvarig

L8

De sandiga odlingsmarkernas värdefulla flora och fauna ska inventeras och följas upp årligen på ett 10-tal
lokaler i Biosfärområdet.

Biosfärenheten

L9

Fortsatt genomförande av projektet Sandlife för de sandiga odlingsmarkerna som ingår i Natura 2000.

Biosfärenheten

M1 Inventera och föreslå åtgärder för att de gamla banvallarna/cykellederna ska kunna fungera som viktiga gröna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

strukturer i odlingslandskapet. Det kan till exempel handla om att så in arter eller plantera träd längs vallarna.

biosfärenheten och

(skötsel, slåtter)

tekniska nämnden

M2 Den fysiska planeringen ska bidra till att bevara spridningsvägar mellan värdefulla naturområden och småbioto-

Byggnadsnämnden

per i odlingslandskapet
M3 Verka för att öka kunskapen om naturvärden i kommunens odlingslandskap genom riktade naturinventeringar.
Områden som kan hysa någon av de kommunala ansvarsarterna ska prioriteras.
M4 Ta fram underlag med frågor kopplade till biologisk mångfald och småbiotoper som lantbruksinspektörer kan ta
upp vid inspektioner samt informationsmaterial som kan lämnas till intresserade markägare.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
biosfärenheten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Målområde 7 - God bebyggd miljö

En grön stad med levande parker och närhet
till natur- och friluftsområden är något som de
flesta värdesätter högt. Möjligheter till rekreation och friluftsliv inom tätorten ger samtidigt
utrymme för växter och djur att existera i en
miljö där naturen annars får stå tillbaka. Den
tätortsnära naturen kan vara hemvist för många
växt- och djurarter.
I Kristianstad har vi många värdefulla trädmiljöer i parker och skogsområden i staden.
Andra viktiga trädmiljöer är kyrkogårdar, stora
trädgårdar och parker. Kristianstad präglas
även av natur nära vatten. Helge å, Hammarsjön
och Araslövssjön ligger i direkt anslutning till
staden. Strandmiljöerna är en viktig miljö för
många växter och djur, både för de som lever på
land och för de som lever i vattnet.

Grönytor är viktiga inslag i den bebyggda miljön. Bild: Claes Sandén

En god tillgång på naturområden är inte viktig
bara ur biologisk synvinkel. Enligt Boverket
är ett avstånd på 300 m mellan bostaden och
grönområdet ett gränsvärde för att människor
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ska använda det frekvent.
Hoten mot en god bebyggd miljö
Den biologiska mångfalden i den bebyggda miljön påverkas till stor del av vilken hänsyn som
tas till naturen vid planering av ny bebyggelse,
vägar, kraftledningar med mera. Små bäckar
och vattendrag blir ofta till kulverterade dagvattenledningar, träd som står för nära bebyggelse
avverkas av säkerhetsskäl eller bekvämlighetsskäl. Ny bebyggelse och vägar skapar ofta fysiska barriärer mellan två naturområden vilket
hindrar djur- och växtarter att sprida sig mellan
olika områden.
Viktiga åtgärder
De viktigaste åtgärderna för att uppnå en god
bebyggd miljö med avseende på biologisk
mångfald är att ta hänsyn till befintliga värden vid fysisk planering samt att utveckla och
informera om de värden som finns. Vid detalj-

planering av områden där värdefull natur eller
friluftsområden berörs behöver naturvårdsinriktade planbestämmelser utformas.

Vid fysisk planering är det viktigt att ta hänsyn
till grönstrukturen i landskapet för att bevara
viktiga naturområden både för människor och
för växter och djur. Tillgången till grönområden
är god i de flesta mindre tätorterna i kommunen även om det finns några orter som främst
omges av åkermark där möjligheterna till närrekreation inte är så stora.

Yt- och dagvattenplanering behöver också föras
in i planprocessen på ett tidigt stadium för att
vattnet ska kunna fungera som en kvalitet i våra
tätortsmiljöer. Öppna dagvattenlösningar skapar rika miljöer där en damm både kan fungera
som en teknisk anläggning och som en attraktiv
levnadsmiljö för till exempel groddjur, vattenlevande insekter och sjöfåglar.
I stadens parker och övriga trädmiljöer finns

stora förutsättningar att gynna biologisk mångfald, exempelvis genom att bevara grova träd,
gynna hålträd, sätta upp fågelholkar, fladdermusholkar med mera. Genom att plantera träd
kan nya trädmiljöer skapas samtidigt som nyplanteringar även kan länka samman isolerade
områden med till exempel ekar. Detta bidrar till
att etablera spridningskorridorer för arter som
är knutna till dessa trädmiljöer.
Våra vägkanter är ofta rika på blommande
växter. Genom att anpassa skötseln av vägkanter och infarter genom att bla klippa dem när
de flesta blommor har blommat över kan man
skapa miljöer som har stor betydelse för såväl
flora som fauna.
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Strategier
N
O

Beakta naturvård och friluftsliv i fysisk planering samt arbeta för att ett landskapsekologiskt synsätt används.
Verka för att kommunens parker, grönområden och vägkanter sköts så att de biologiska värdena värnas och utvecklas.

Åtgärder - God bebyggd miljö

Ansvarig

N1 Använda naturvårdsprogrammet som underlag i den fysiska planeringen.

Byggnadsnämnden

N2 Ta fram en blå- och grönstrukturplan som kan användas som underlag vid fysisk planering för att säkerställa

Tekniska nämnden och

de gröna och blå värdena inom tätorten.
N3 Fortsätta arbeta med projektet ”Naturkul” för att öka kunskapen om naturvärdena i de tätortsnära grön-

byggnadsnämnden
Agenda 21

områdena.
N4 Den fysiska planeringen ska bidra till att värdfulla naturområden inte exploateras och att befintliga gröna stråk

Byggnadsnämnden

inte förstörs eller byggs igen
N5 Tillgodose att värdefulla grönområden bevaras i samband med förtätning av bebyggelse

Byggnadsnämnden

N6 Bevara, utveckla och tillgängliggöra tätortsnära natur kring Tollarp och Vramsån för rekreation och friluftsliv
inom kommunen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, C4 teknik
och byggnadsnämnden
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Åtgärder - God bebyggd miljö

Ansvarig

O1

Tekniska nämnden

Öka förutsättningarna för den biologiska mångfalden kopplad till trädmiljöer på detaljplanelagd park- och naturmark genom att:
• Peka ut ett visst antal evighetsträd som kommunen ser som extra viktiga att bevara.

• Tekniska nämnden

• Öka mängden död ved och döda träd där det är lämpligt.

• Tekniska nämnden

• Gynna hålträd.

• Tekniska nämnden

• Bevara kulturhistoriska värden, som till exempel gamla vårdträd och alléer.

• Tekniska nämnden

• Använda hänsynsavstånd mellan värdefulla trädmiljöer och bebyggelse vid exploatering.

• Byggnadsnämnden

• Informera allmänheten om åtgärder som genomförs för att bevara träd i stadsmiljö.

• Tekniska nämnden

Koppling till åtgärd N2 och J1.
O2

Fortsätta arbetet med anpassad skötsel av infarterna i Åhus

Tekniska nämnden och
biosfärenheten

O3

Utveckla skötseln av kommunala vägkanter för ökad biologisk mångfald

Tekniska nämnden

O4

Vid behov utarbeta skötselplaner vid detaljplanering av naturmark för att beskriva och tydliggöra hur marken ska Byggnadsnämnden
skötas för att främja värden för natur, rekreation och boendemiljö.

O5

Samverka med Trafikverket om skötslen av värdefulla vägkanter i kommunen.

Tekniska nämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

O6

Utveckla och ta fram en skötselplan för kanalsystemet i Kristianstad och angränsande grönområde.

Tekniska nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Biosfärenheten
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Målområde 8 - Naturvårdsförvaltning och information

Kristianstads kommun har arbetat med naturvårdsfrågor under lång tid. Ett aktivt miljö- och
naturvårdsarbete är en viktig del i kommunens
arbete med att uppnå ett hållbart samhälle.
Kommunen erbjuder vacker och spännande
natur med möjlighet till både vardagligt friluftsliv och unika naturupplevelser. Aktiva skötselåtgärder i såväl naturområden som tätorterna
skapar goda förutsättningar för en fritid rik på
upplevelser och avkoppling.

Kommunen har en viktig uppgift i att göra naturen tillgänglig, samtidigt som den skyddsvärda
naturen måste värnas och skyddas från ingrepp.
En aktiv förvaltning av kommunens natur- och
friluftsområden är något som för en relativt låg
kostnad ger livskvalitet och en rikare tillvaro
för kommunens invånare.

Information är en viktig del i arbetet med att skapa förståelse för naturvård. Foto: Cecilia Sandén

Tillgänglighet till och information om kommunens natur skapar förståelse och kunskap
för naturvårdsfrågorna. Kristianstads kommun
arbetar aktivt med information och kunskaps-
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spridning om naturvärdena i kommunen. År
2010 invigdes naturum Kristianstads Vattenrike som nu fungerar som en given entré till de
omgivande naturområdena och som den centrala mötesplatsen för alla besökare i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Även Turistbyrån spelar en viktig roll i arbetet med att sprida information om naturen i
kommunen. På turistbyrån finns bland annat
information om besöksplatser i Kristianstads
Vattenrike.

Naturvårdsprogrammets objektskatalog finns
tillgänglig för allmänheten via kommunens
hemsida. Både kartmaterial och objektsbeskrivningar presenteras på en digital naturkarta på Kristianstad kommuns hemsida.
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Strategier
P

Q
R
S

Arbeta aktivt med förvaltningen av kommunala naturreservat, genomföra naturvårdande in-satser på kommunal mark, samt informera om
natur och friluftsliv i allmänhet.
Arbeta för att tillgängligheten ska vara god i tätortsnära natur och kommunalt förvaltade naturreservat
Arbeta kontinuerligt med att uppdatera naturvårdsprogrammets objekts- och strategidel

Arbeta för att främja lokal samverkan med andra kommuner, universitet och ideella föreningar.

Åtgärder - Naturvårdsförvaltning och information

Ansvarig

P1

Informera på kommunens hemsida om natur och friluftsliv, bland annat genom en kontinuerligt uppdaterad

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

naturkarta på kommunens hemsida.		

byggnadsnämnden

P2

Erbjuda årliga naturguidningar i kommunen

Biosfärkontoret

P3

Naturum Kristianstads Vattenrike ska erbjuda ett rikt utbud av programpunkter utifrån arstider och aktuella

Naturum Kristianstads Vattenrike

teman
P4

Samverka med lokala föreningar för att främja ett ökat intresse för naturvård

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
biosfärkontoret

P5

Ta fram skötselanvisningar för de områden som ingår i den kommunala naturvårdsfonden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
biosfärkontoret och

P6

Ta fram en folder med syfte att informera allmänheten om det nya naturvårdsprogrammet.

tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

P7

Den kommunala naturvårdsfonden ska ses över och vid behov revideras under programperioden

Tekniska nämnden, miljö-och hälsoskyddsnämnden och biosfärenhete
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Åtgärder - Naturvårdsförvaltning och information

Ansvarig

P8

Områden som ingår i den kommunala naturvårdsfonden ska även i fortsättningen skötas utifrån sina värden för

Tekniska nämnden och

natur och friluftsliv och därmed undantas från exploatering och avkastningskrav

kommunledningskontoret

Kommunen ska även i fortsättningen ansvara för skötseln i statligt skyddade områden genom avtal med läns-

Tekniska nämnden

P9

styrelsen
P10

Utveckling av en webbportal för västra Hanöbukten, information om vattenstatus och naturvärden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvltningen,
Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund

Q1

Mätning av antalet besökare ska göras i några av de kommunalt förvaltade naturreservaten

Tekniska nämnden och
Kultur- och fritidsnämnden

Q2

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa besöksplatserna i Kristianstads vattenrike ska fortsätta

Biosfärenheten

R1

Ta fram ett formulär till kommunens hemsida för inrapportering av värdefulla naturmiljöer eller fridlysta och
hotade arter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

S1

Ta fram en lista med lämpliga examensarbeten kopplat till naturvård- och friluftsliv

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och

S2

Etablera en arbetsgrupp bestående av grannkommunernas naturvårdsansvariga

biosfärenheten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

S3

Föra en kontinuerlig dialog med ideella föreningar för att hitta lämpliga samarbetsprojekt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
biosfärenheten
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Har du frågor om naturvårdsprogrammet?
Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 044-13 50 00
E-post: mhk@kristianstad.se
Programmet kan beställas från Kristianstads kommun, telefon 044-13 50 00
eller laddas ner från kommunens hemsida www.kristianstad.se

